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        La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 8 de febrer de 2013, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 
 
 

 Alcaldia 

 Subscriure amb el club Patí de Vilafranca, un conveni de col�laboració amb una aportació 

econòmica destinada al finançament del club, per a la promoció de Vilafranca, i activitats generals. 

 Serveis Centrals 

 Aprovació de les variacions en el Padró Municipal d’Habitants en data 01/01/2012. 

 Hisenda 

 Aprovar una transferència corrent al CONSORCI DE PROMOCIO TURISTICA DE L’ALT PENEDES, 

en concepte de quota d’aportació corresponent a l’exercici d’enguany. 

 Governació 

 Executar una sentència del Jutjat Contencions Administratiu n. 13 de Barcelona, referent a una 

petició responsabilitat patrimonial contra aquest ajuntament. 

 Resoldre una reclamació de responsabilitat patrimonial contra  aquest ajuntament. 

 Concedir tres llicències d’ocupació de la via pública amb taules i cadires davant establiments de  

pública concurrència. 

 Recursos Humans 

 Contractació d’un arquitecte, amb contracte d’obra o servei determinat vinculat a treballs de 

supervisió, execució de projectes d’urbanització dels Polígons i Sectors. 

 Contractació d’una administrativa mitjançant contracte d’interinitat adscrita a l’OAC. 

 Concedir a un oficial 1. una jubilació parcial i contractar temporalment un oficial 2. mitjançant un 

contracte de lloguer. 

 Compres i contractacions 

 Modificar l’acord de la JGL del 21/12/2012, referent a l’adjudicació del servei de manteniment de 

la centraleta telefònica, terminals i xarxa de cablatge. 

 Benestar Social 

 Donar de baixa la cessió d’us temporal de l’habitatge del c. Joan XXIII, 7-9, 3. 1.  

 Reduir la cessió d’ús de l’habitatge del c. Campanar, 8, 3. 1.  

 Convivència Ciutadania 

 Subscriure amb el Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania de la Diputació, un conveni de 

col�laboració per a la contractació d’un professional per suport al servei de mediació ciutadana. 

 Salut 

 Adjudicar a la MANCOMUNITAT PENEDES GARRAF, un contracte administratiu de serveis de 

visites de control d’establiments alimentaris de vilafranca. 

 Urbanisme 

 Informar favorablement la proposta de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la 

Generalitat, de declarar com a bé cultural d’interès nacional a la Basílica de Santa Maria. 

 Informar desfavorablement la tramitació del Pla parcial del Sector SUD 7 Marges Alts, per 

l’incompliment de la condició necessària per poder iniciar el desenvolupament urbanístic del sector. 

 Concedir llicència urbanística per a realitzar obres de reforma i ampliació de l’edifici existent al 

carrer Pere Alagret, 100. 

 Concedir llicència urbanística per a realitzar obres per a la instal�lació d’una piscina a la finca 

situada al c. Priorat, 6. 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra “Ordenació de la rotonda de l’Av. Tarragona i carrer 

de Moja”. 
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 Habitatge 

 Aprovar un contracte de rehabilitació i acord d’utilització de l’habitatge del c. Gelida, 17, 4. 5.

 Serveis Urbans 

 Aprovació d’una modificació de l’adjudicació inicial de les obres de reasfaltat de diferents vials de 

la Vila. 

 Mobilitat 

 Instal�lació de senyals d’advertiment de l’itinerari de camions de 5,5 Tn. o superior i autoritzar 

l’accés al nucli urbà mitjançant acreditacions. 

 Gent Gran 

 Acceptar una modificació i addenda a les bases per a la Gestió i Desenvolupament del programa 

de Teleassistència anys 2013-2014. 

 

 

 

L’ALCALDE 

 

 

 

 

Pere Regull i Riba 

 
 
 
 


